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Rituximab Injection
binibigkas bilang (ri tux' i mab)

Paunawa:

Ang Rituximab injection, rituximab-abbs injection, at rituximab-pvvr injection ay mga biologic na gamot (mga gamot na 

ginawa mula sa mga buhay na organismo). Ang biosimilar rituximab-abbs injection at rituximab-pvvr injection ay lubos na 

katulad ng rituximab injection at gumagana sa parehong paraan tulad ng rituximab injection sa katawan. Samakatuwid, ang 

terminong mga produktong rituximab ay gagamitin upang kumatawan sa mga gamot na ito sa talakayang ito.

MAHALAGANG BABALA:

Maaari kang makaranas ng seryosong reaksyon habang tinatanggap mo o sa loob ng 24 na oras pagkatapos matanggap ang isang 

dosis ng produktong rituximab injection. Ang mga reaksyong ito ay kadalasang nangyayari sa unang dosis ng isang rituximab 

injection na produkto at maaaring magdulot ng kamatayan. Makakatanggap ka ng bawat dosis ng produktong rituximab na 

iniksyon sa isang medikal na pasilidad, at maingat na susubaybayan ka ng doktor o nars habang tinatanggap mo ang gamot. 

Makakatanggap ka ng ilang partikular na gamot upang makatulong na maiwasan ang isang reaksiyong alerhiya bago mo 

matanggap ang bawat dosis ng produktong rituximab injection. Sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng reaksyon sa isang 

produkto ng rituximab o kung mayroon ka o nagkaroon na ng hindi regular na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, iba pang mga 

problema sa puso, o mga problema sa baga. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa 

iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan: pantal; pantal; nangangati; pamamaga ng labi, dila, o 

lalamunan; kahirapan sa paghinga o paglunok; pagkahilo; nanghihina; igsi ng paghinga, wheezing; sakit ng ulo; pagtibok o hindi 

regular na tibok ng puso; mabilis o mahinang pulso; maputla o maasul na balat; sakit sa dibdib na maaaring kumalat sa iba pang 

bahagi ng itaas na katawan; kahinaan; o matinding pagpapawis.

Ang mga produktong iniksyon ng Rituximab ay nagdulot ng malubha, nagbabanta sa buhay ng mga reaksyon sa balat at bibig. 

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor: masakit na mga sugat o ulser sa 

balat, labi, o bibig; paltos; pantal; o pagbabalat ng balat.

Maaaring nahawaan ka na ng hepatitis B (isang virus na nakahahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa 

atay) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang pagtanggap ng produktong rituximab injection ay 

maaaring tumaas ang panganib na ang iyong impeksyon ay magiging mas malala o nagbabanta sa buhay at magkakaroon ka 

ng mga sintomas. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ng malubha
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impeksyon, kabilang ang impeksyon sa hepatitis B virus. Mag-uutos ang iyong doktor ng pagsusuri sa dugo upang makita kung mayroon 

kang hindi aktibong impeksyon sa hepatitis B. Kung kinakailangan, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang 

impeksyong ito bago at sa panahon ng iyong paggamot na may produktong rituximab injection. Susubaybayan ka rin ng iyong doktor para 

sa mga palatandaan ng impeksyon sa hepatitis B sa panahon at sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Kung makaranas 

ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na 

pagkapagod, paninilaw ng balat o mata, pagkawala ng gana, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng kalamnan, pananakit ng tiyan, o 

maitim na ihi.

Ang ilang tao na nakatanggap ng produktong rituximab injection ay nakabuo ng progresibong multifocal leukoencephalopathy 

(PML; isang bihirang impeksiyon sa utak na hindi magagamot, mapipigilan, o mapapagaling at kadalasang nagdudulot ng 

kamatayan o malubhang kapansanan) sa panahon o pagkatapos ng kanilang paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: bago o biglaang pagbabago sa pag-iisip o pagkalito; kahirapan sa 

pagsasalita o paglalakad; pagkawala ng balanse; pagkawala ng lakas; bago o biglaang pagbabago sa paningin; o anumang iba 

pang hindi pangkaraniwang sintomas na biglang lumalabas.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa isang produktong rituximab na iniksyon.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) 

kapag sinimulan mo ang paggamot na may rituximab injection at sa tuwing tatanggap ka ng gamot. Basahing mabuti 

ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari 

mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng produktong rituximab injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga produktong Rituximab injection ay ginagamit nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot para gamutin ang iba't ibang uri ng non-Hodgkin's lymphoma (NHL; isang uri ng kanser na nagsisimula sa isang uri 

ng mga white blood cell na karaniwang lumalaban sa impeksyon). Ginagamit din ang mga produkto ng Rituximab injection kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang talamak na lymphocytic leukemia (CLL; isang 

uri ng kanser ng mga white blood cell). Ginagamit din ang Rituximab injection (Rituxan) kasama ng methotrexate (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, iba pa) upang gamutin ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis (RA; isang 

kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana) sa mga nasa hustong gulang na nagamot na ng isang partikular na uri ng 

gamot na tinatawag na tumor necrosis factor (TNF) inhibitor. Rituximab injection (Rituxan, Ruxience) ay ginagamit din sa mga matatanda at bata na 2 taong gulang at mas matanda kasama ng iba pang mga gamot upang 

gamutin ang granulomatosis na may polyangiitis (Wegener's Granulomatosis) at microscopic polyangiitis, na mga kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga ugat at iba pang mga daluyan ng dugo, na 

nagiging sanhi ng pinsala sa mga organo, tulad ng puso at baga. Ang Rituximab injection (Rituxan) ay ginagamit upang gamutin ang pemphigus vulgaris (isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na mga paltos sa balat 

at sa gilid ng bibig, ilong, lalamunan at maselang bahagi ng katawan). Ang mga produktong Rituximab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Tinatrato nila ang iba't ibang uri 

ng NHL at CLL sa pamamagitan ng na mga kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga ugat at iba pang mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng pinsala sa mga organo, tulad ng puso at baga. Ang 

Rituximab injection (Rituxan) ay ginagamit upang gamutin ang pemphigus vulgaris (isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na mga paltos sa balat at sa gilid ng bibig, ilong, lalamunan at maselang bahagi ng katawan). 

Ang mga produktong Rituximab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Tinatrato nila ang iba't ibang uri ng NHL at CLL sa pamamagitan ng na mga kondisyon kung saan 

inaatake ng katawan ang sarili nitong mga ugat at iba pang mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng pinsala sa mga organo, tulad ng puso at baga. Ang Rituximab injection (Rituxan) ay ginagamit upang gamutin ang 

pemphigus vulgaris (isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na mga paltos sa balat at sa gilid ng bibig, ilong, lalamunan at maselang bahagi ng katawan). Ang mga produktong Rituximab injection ay nasa isang klase ng 

mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Tinatrato nila ang iba't ibang uri ng NHL at CLL sa pamamagitan ng
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pagpatay sa mga selula ng kanser. Ginagamot din ng ilang partikular na produkto ng rituximab injection ang rheumatoid arthritis, granulomatosis 

na may polyangiitis, microscopic polyangiitis, at pemphigus vulgaris sa pamamagitan ng pagharang sa aktibidad ng bahagi ng immune system na 

maaaring makapinsala sa mga kasukasuan, ugat, at iba pang mga daluyan ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang mga produktong iniksyon ng Rituximab ay dumating bilang isang solusyon (likido) na iturok sa isang ugat. Ang mga produktong iniksyon ng 

Rituximab ay pinangangasiwaan ng isang doktor o nars sa isang opisinang medikal o sentro ng pagbubuhos. Ang iyong iskedyul ng dosing ay 

depende sa kondisyon na mayroon ka, ang iba pang mga gamot na iyong ginagamit, at kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa 

paggamot.

Ang mga produktong iniksyon ng Rituximab ay dapat ibigay nang dahan-dahan sa isang ugat. Maaaring tumagal ng ilang oras o mas matagal 

bago matanggap ang iyong unang dosis ng produktong rituximab injection, kaya dapat mong planuhin na gumugol ng halos buong araw sa 

opisina ng medikal o infusion center. Pagkatapos ng unang dosis, maaari kang makatanggap ng produktong rituximab injection nang mas 

mabilis , depende sa kung paano ka tumugon sa paggamot.

Maaari kang makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, nanginginig na panginginig, pagkapagod, sakit ng ulo, o pagduduwal habang 

tumatanggap ka ng isang dosis ng produktong rituximab, lalo na ang unang dosis. Sabihin sa iyong doktor o ibang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito habang tinatanggap mo ang iyong gamot. Maaaring magreseta 

ang iyong doktor ng iba pang mga gamot upang makatulong na maiwasan o mapawi ang mga sintomas na ito. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor na 

inumin ang mga gamot na ito bago mo matanggap ang bawat dosis ng isang produktong rituximab.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng produktong rituximab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa rituximab, rituximab-abbs, rituximab-pvvr, anumang iba pang mga 

gamot, o alinman sa mga sangkap sa mga produktong rituximab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay 

sa Gamot para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: adalimumab (Humira); certolizumab (Cimzia); etanercept (Enbrel); golimumab (Simponi); infliximab 
(Remicade); iba pang mga gamot para sa rheumatoid arthritis; at mga gamot na pumipigil sa immune system tulad 
ng azathioprine (Azasan, Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel), at 
tacrolimus (Envarsus, Prograf). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot 
o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA at kung 

mayroon ka o nagkaroon na ng hepatitis C o iba pang mga virus tulad ng bulutong-tubig, herpes (isang virus na maaaring magdulot 

ng malamig na sugat o paglaganap ng mga paltos sa ari. area), shingles, West Nile virus (isang virus na kumakalat sa pamamagitan 

ng kagat ng lamok at maaaring magdulot ng malubhang sintomas), parvovirus B19 (ikalimang sakit; isang karaniwang virus sa mga 

bata na kadalasang nagdudulot lamang ng malubhang problema sa ilang matatanda), o cytomegalovirus (isang karaniwang virus na 

kadalasang nagdudulot lamang ng malubhang sintomas sa mga taong mayroon
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humina ang immune system o kung sino ang nahawahan sa kapanganakan), o sakit sa bato. Sabihin din sa iyong doktor kung 

mayroon kang anumang uri ng impeksiyon ngayon o kung mayroon ka o nagkaroon na ng impeksiyon na hindi mawawala o isang 

impeksiyon na dumarating at umalis.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o kung plano mong magbuntis. Dapat kang gumamit ng birth control upang maiwasan ang 

pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot na may isang rituximab injection na produkto at para sa 12 buwan pagkatapos ng iyong huling 

dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga uri ng birth control na gagana para sa iyo. Kung buntis ka habang gumagamit ng 

produktong rituximab injection, tawagan ang iyong doktor. Maaaring makapinsala sa fetus ang Rituximab.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot gamit ang isang 

rituximab injection product at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

tanungin ang iyong doktor kung dapat kang tumanggap ng anumang mga pagbabakuna bago mo simulan ang iyong paggamot sa isang produktong 

rituximab injection. Huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng produktong rituximab injection, tawagan kaagad ang iyong doktor.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang mga produktong Rituximab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pananakit ng likod o kasukasuan

namumula

mga pawis sa gabi

nakakaramdam ng kakaibang pagkabalisa o pag-aalala

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 

ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

namamagang lalamunan, sipon, ubo, lagnat, panginginig, o iba pang senyales ng impeksyon

sakit sa tenga

masakit na pag-ihi

pamumula, lambot, pamamaga o init ng bahagi ng balat

paninikip ng dibdib

Ang mga produktong Rituximab injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang 

mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.
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n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Rituxan®(rituximab)

Ruxience®(rituximab-pvvr)

Truxima®(rituximab-abbs)

Huling Binago - 04/15/2020

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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